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Data Serv. Req. Documento PPI/AMR Ano n+1 Ano n+2 Ano n+3 Ano n+4 Outros

08/01/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 234/2018/2019  0102  02010202                  570,00   

21/05/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 84/2019  0102  020220               2.050,00   

19/07/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 115/2019  0102  020209                  755,22   

31/10/2019  [1] CIMAL  CONTR.: 9/2019/2019  0102  020220             14.760,00   

20/11/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 192/2019  0102  020220  2 242 2019/5 1             26.870,46   

10/02/2020  [1] CIMAL  PROP.: 13/2020  0102  070108  1 111 2021/1 2               3.667,49   

21/02/2020  [1] CIMAL  PROP.: 29/2020  0102  020220               1.460,00                    600,00   

14/04/2020  [1] CIMAL  PROP.: 52/2020  0102  020220                  837,50   

24/07/2020  [1] CIMAL  PROP.: I-89 - 2020/40/2020  0102  010107             10.701,00   

01/09/2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/50/2020  0102  020208               2.869,93                 2.113,75   

24/11/2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/69/2020  0102  020209               9.061,61                 4.530,80   

15/01/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/31/2021  0102  020220  2 242 2020/6 1             14.729,25   

26/01/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/33/2021  0102  020220  2 242 2020/6 2             10.608,75   

16/02/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/3/2021  0102  020220  2 242 2020/5 1             47.268,90   

23/02/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/4/2021  0102  020220  2 242 2020/5 1             21.869,40   

19/03/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.001/2/2021  0102  07010413  2 242 2019/4 0           830.924,23   

04/06/2021  [1] CIMAL  PROP.: P-57/2021  0102  020220               2.214,00   

30/07/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/43/2021  0102  020201             18.000,00               15.200,00   

11/08/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/56/2021/2021  0102  020220  2 242 2021/3 0             69.003,00   

23/09/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/72/2021  0102  020220                  944,64                    944,64                    708,48   

09/11/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2021/300.10.005/80/2021  0102  020202               2.424,33   

Total:        1.091.589,71               23.389,19                    708,48                           -                             -     

CI. Orçamento

Responsabilidades Financeiras Resultantes de Compromissos Plurianuais
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Entidade NIF % de Participação Valor da Participação

ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

S.A.,
504236091 8%                               

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 503341479

CIMAL - Anexo ao Orçamento para 2022

Mapa das Entidades Participadas (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - artigo 46.º n.º 2 c))
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NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 1.º - Objeto 

O presente normativo contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da CIMAL 

para o ano de 2022, as quais são complementares aos diplomas legais que, no seu conjunto, 

constituem o quadro normativo legal, a saber: 

a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro  Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, na sua redação atual; 

b) Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro  Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso  LCPA, na sua redação atual; 

c) Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho  Normas para aplicação da LCPA, na sua 

redação atual; 

d) Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro  Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas  SNC-AP; 

e) Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto  Regime Simplificado do SNC-AP; 

f) Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais  POCAL, com as alterações posteriormente efetuadas, nos pontos 

que não foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 

Artigo 2.º - Execução orçamental 

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da 

utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. A assunção de 

encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e 

oportunidade. 

2. Os serviços da CIMAL são responsáveis pela gestão dos meios financeiros afetos às 

respetivas áreas de atividade e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa 

utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental 

definidas pelo Executivo. 

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a preservar o 

equilíbrio financeiro, obriga: 

a) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em 

anos anteriores que tenham fatura ou documento equivalente associado e não pagos, 

cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

b) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de 

anos anteriores sem fatura ou documento equivalente associado; 

c) ao registo de todos os compromissos contratualizados para 2022, de acordo com o 

plano de assunção da despesa e cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 
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Artigo 3.º - Modificações aos documentos previsionais 

1. O Conselho Intermunicipal, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará 

as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais efetuando modificações 

orçamentais para permitir a utilização das dotações disponíveis. 

2. As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários ou outros, 

só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida da 

CIMAL. 

 

Artigo 4.º - Arrecadação de receita 

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na 

rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no 

Orçamento. 

2. O montante creditado em contas bancárias da CIMAL que não seja possível reconhecer até 

ao final do ano económico é liquidado como receita da CIMAL, mediante autorização do 

Presidente do Conselho Intermunicipal. 

3. A receita cobrada nos termos do número anterior é regularizada desde que os clientes 

apresentem os respetivos comprovativos de depósito ou transferência bancários. 

 

Artigo 5.º - Realização de despesa 

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras 

definidos nos diplomas legais elencados no artigo 1.º. 

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos 

da lei; 

b) registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à 

execução orçamental; 

c) emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de 

encomenda/requisição ou documento equivalente. 

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos 

disponíveis. 

4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas se estiverem 

devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso das atividades 

relevantes/investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e nas Grandes Opções do 

Plano, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e, no caso das restantes despesas, 

se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir. 
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Artigo 6.º - Assunção de compromissos plurianuais 

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 fevereiro, 

fica autorizada, pela Assembleia Intermunicipal, a assunção por parte da CIMAL de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que 

resultem de projetos, ações ou procedimentos de outra natureza constantes das Grandes 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

2. O Conselho Intermunicipal poderá delegar no Presidente do Conselho Intermunicipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativos a despesas de funcionamento de carácter 

continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, nos termos do nº 1, até ao montante permitido por Lei, no âmbito do regime de 

contratação pública. 

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Intermunicipal, deverá ser presente uma 

listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida. 

 

Artigo 7.º - Autorizações assumidas 

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento as seguintes despesas: 

a) Vencimentos e salários; 

b) Remunerações de contratos de tarefa ou avença; 

c) Encargos de empréstimos; 

d) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus 

dependentes. 

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades no âmbito de 

Operações de Tesouraria. 

 

Artigo 8.º - Dúvidas sobre a execução do Orçamento 

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão 

resolvidas por despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal. 
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